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چکيده
در اين تحقيق ،ليچينگ کمکي کالکوپيريت با استفاده از افزودنيها بررسي شد .تأثير افزايش پراکسيد دي سولفات بر انحالل مس از کنسانتره
مس مجتمع مس سرچشمه در فرايند ليچينگ با اسيد سولفوريک مطالعه شد .نتايج نشان داد که در  ،pH =2بدون حضور يون فريک ،افزودن
پراکسيد دي سولفات تا  1 g/lبازيابي مس را تا  51درصد افزايش ميدهد ولي افزودن مقادير بيشتر ( )7/1 g/lانحالل مس را کاهش ميدهد.
هنگامي که از يون فريک به تنهايي بهعنوان اکسيدکننده استفاده ميشود ،مقدار بهينهاي براي آن وجود دارد زيرا افزودن بيش از حد يون فريک
به محلول سبب افزايش پتانسيل و در نتيجه کم شدن سرعت انحالل مس از کالکوپيريت ميشود .در حضور  53 g/lيون فريک ،افزودن يون
پراکسيد دي سولفات تا  53 g/lسبب افزايش انحالل ميشود .باالترين بازيابي در شرايط کنسانتره  ،53 g/lغلظت پراکسيد دي سولفات ،53 g/l
غلظت يون فريک  pH =5 ،53 g/lو زمان  21ساعت بهدست آمد و برابر  %13بود .مطالعات  SEMنشان داد که در حضور پراکسيد دي سولفات،
ساختار اليه محصول تشکيل شده بر سطح کالکوپيريت متفاوت بوده و متخلخل است.
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نانوسيليس (و مقدار کمي گوگرد) پوشيده ميشود .ميزان انحالل
با افزايش غلظت نانوسيليس افزايش مييابد.
کوردوبا و همکاران در سال  2773ليچينگ کالکوپيريت با کاتاليزور
نقره در حضور و يا عدم حضور اکسيژن را بررسي کردند[.]3
پارامترهاي بررسي شده در اين مطالعه شامل غلظت يون نقره(سه
غلظت مختلف47،4 g Ag/Kg Cu :و ،)57غلظت يون فريك(7/5
و )5 g/lو تأثير اکسيژن بودند .نتايج نشان داد که در ليچينگ
کالکوپيريت با کاتاليزور نقره ،سولفيد نقره تشکيل شده و سطح
کالکوپيريت را ميپوشاند و آن را از ژاروسيت مقاوم و ساير
محصوالت هيدروليز فريك محافظت ميکند.
براي جلوگيري از تشکيل اليه مقاوم ،استفاده از حاللهاي آلي
قطبي در ترکيب با محيط اسيدي نيز بررسي شده است].]44،47
نتايج نشان داد که ترکيبي از استون با پراکسيد هيدروژن سبب
افزايش انحالل کالکوپيريت ميشود .افزودن مقدار کمي از اتيلن-
گليکول انحالل مس را بهطور قابل توجهي بهبود ميدهد .اتيلن
گليکول باعث پايداري پراکسيد هيدروژن در دماهاي باال شده و در
نتيجه سبب افزايش انحالل مس ميشود .با اين حال ،اين سيستم
چند اشکال جدي مانند هزينه هاي عوامل شيميايي و امکان انفجار
سيستم در زمان هاي طوالني واکنش را دارد.
داکوباو همکاران] [42امکان استفاده از پراکسيد دي سولفات
( )S2O82-براي بهبود فرايند هيپ ليچينگ کانه کالکوپيريتي با
محلول اسيد سولفوريك در حضور يون فريك را بررسي کردند.
مطالعات آنها روي کاني خالص کالکوپيريت و کانه کم عيار
هيپوژن انجام شد .نتايج نشان داد که حضور پراکسيد دي سولفات
سبب افزايش انحالل مس ميشود .بر اساس مطالعات
الکتروشيميايي ،پر اکسيد دي سولفات سبب کاهش مقاومت در
برابر فرايند انتقال الکترون در سطح کالکوپيريت و در نتيجه افزايش
سرعت و ميزان انحالل ميشود.
پراکسيد دي سولفات ،قويترين اکسيدکننده از خانواده ترکيبات
پراکسيژن است .پتانسيل اکسايش-احيا استاندارد پراکسيد دي
سولفات بهصورت معادله زير بيان ميشود:

 -5مقدمه
کالکوپيريت ،CuFeS2 ،فراوانترين کاني مس در طبيعت است که
حدود  07درصد ذخاير مس دنيا را تشکيل ميدهد .در فرايندهاي
هيدرومتالورژيکي ،کالکوپيريت حالت بسيار مقاوم از خود نشان
ميدهد که علت آن تغييرات در سطح کاني و تشکيل محصوالتي
است که در شرايط اکسيدي بسيار پايدار ميباشند] .[4تاکنون يك
اجماع کلي در مورد تشکيل يك اليه مقاوم روي سطح کالکوپيريت
که سبب کند شدن واکنش اکسيداسيون ميشود وجود ندارد .با
اين حالت ماهيت دقيق اين اليه تاکنون مشخص نشده است و
تئوريهاي مختلفي در مورد چگونگي تشکيل اين اليه ارائه شده
است] .[2تاکنون چهار عامل بهعنوان اليه مقاوم پيشنهاد شده
است] :[3سولفيدهاي فلزي ناقص ،گوگرد عنصري –  ،S8پلي
سولفيدها –  XSnو ژاروسيت . XFe3(SO4)2(OH)6
يکي از راههاي بهبود سرعت ليچينگ کالکوپيريت استفاده از
کاتاليزورهايي مانند يونهاي نقره ،ذرات کربن ،نانوسيليس،
پراکسيدديسولفات ،حاللهاي قطبي و غيره است[.]1
متا و مور بهطور آزمايشگاهي تأثير متقابل بين زوج گالوانيك پيريت
و کالکوپيريت را مطالعه کردند[ .]5نتايج نشان داد که اثر گالوانيك
متقابل بين پيريت و کالکوپيريت بهطور قابل توجهي ليچينگ و
استخراج مس را از پالپ حاوي پيريت و کالکوپيريت تحت تأثير
قرار ميدهد .حضور پيريت در پالپ منجر به افزايش  2-45برابري
نرخ انحالل کالکوپيريت ميشود .کليني و همکاران پيريت را به
عنوان يك کاتاليزور به محيط اضافه کردند[ .]6در نسبت جرم کانه
پيريت به کانه سولفيدي مس  ، 2:4بيش از  27درصد مس در 21
ساعت و در دماي  25درجهسانتيگراد بازيابي شد.
در سال  4321وان و همکاران] [0نشان دادند که وقتي
کالکوپيريت با ذرات کربن در تماس باشد ،سرعت ليچينگ
کالکوپيريت افزايش مييابد .ذرات هادي کربن موجب تغيير در
هدايت اليه ايجاد شده در سطح کالکوپيريت و افزايش ليچينگ
کالکوپيريت ميشود.
ميسرا و همکاران در سال  2775تأثير نانوسيليس را بر انحالل
کالکوپيريت بررسي کردند[ .]2پارامترهاي اندازه ذرات ،نوع و غلظت
اکسيدکننده (يون فريك ،يون کلريد و پراکسيد هيدروژن) ،غلظت
نانوسيليس(در محدودههاي  44/0 ،3/5 g/lو  ،)40/5چگالي پالپ و
درجه حرارت (در محدودههاي  15 ،25و  65درجهسانتيگراد)
بررسي شد .مطالعات  SEMنشان داد که در غياب نانوسيليس،
سطح کالکوپيريت پس از ليچينگ با گوگرد پوشش داده ميشود
درحاليکه در حضور نانوسيليس ،سطح کالکوپيريت با ذرات

2HSO4- E°=2.1V

S2O82- + 2H+ +2e-

مقدار  E°براي  S2O82-از مقدار  E°براي  )4/2 V( H2O2و
پرمنگنات  )4/0 V( MnO4-بيشتر است].[42
در فرايند هيپ ليچينگ ،مهمترين مزيت پراکسيد دي سولفات
نسبت به ساير اکسيد کنندهها مانند پراکسيد هيدروژن و اوزون،
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سرعت پايين واکنش آن است .در مطالعات آزمايشگاهي ،نرخ تجزيه
آن در تماس با کاني سولفيدي ،در حدود  %47در هفته اندازهگيري
شده است .اين امر سبب ميشود تا امکان نفوذ پراکسيد در قسمت-
هاي پايين هيپ فراهم شود].[42
مزيت ديگر پراکسيد دي سولفات در محلول اسيد سولفوريك،
امکان توليد مجدد آن با استفاده از سلول الکتروشيميايي
است .هزينه انرژي مورد نياز براي توليد پراکسيد دي سولفات از
محلول اسيد سولفوريك  7/2 $/kgاست .پراکسيد دي سولفات بعد
از واکنش به يون سولفات تبديل ميشود که ميتوان آن را مجددا
به پراکسيد دي سولفات تبديل کرد].[42
در اين تحقيق ،ليچينگ کمکي مس از کنسانتره کالکوپيريت مس
سرچشمه در حضور پراکسيد دي سولفات بررسي شد .بدين منظور
پارامترهاي موثر بر فرايند بررسي و مقادير بهينه آنها تعيين شد.
از نتايج اين تحقيق ،در مرحله بعد ،براي بررسي امکان افزايش
راندمان انحالل مس در فرايند هيپ ليچينگ مس استفاده خواهد
شد.
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در زمانهاي مشخص از محلول داخل رآکتور نمونهگيري شد .نمونه
فيلتر و براي آناليز عناصر مس و آهن به آزمايشگاه ارسال شدند.
پس از اتمام هر آزمايش نيز پسماند جامد آبکشي و سپس خشك
شده و براي آناليز به آزمايشگاه ارسال شد .آناليز مس و آهن با
استفاده از دستگاه جذب اتمي (مدل ورين ساخت استراليا) در
آزمايشگاه هيدرومتالورژي دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفت.
 -0نتايج و بحث
 -5-0تأثير پراکسيد دي سولفات بر انحالل مس در غياب يون
فريک

همانگونه که در مقدمه گفته شد ،پراکسيد دي سولفات يك اکسيد
کننده قوي است .در مرحله اول ،تأثير افزودن پراکسيد دي سولفات
به محلول ليچينگ اسيد سولفوريك ،بدون حضور يون فريك،
بررسي شد .شکل  4نتايج را نشان ميدهد.
16
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 -2مواد و روش ها
 -5-2مواد

10

No Ferric ; Peroxide 5 g/l

کنسانتره مورد استفاده در آزمايش ها از واحد فلوتاسيون مجتمع
مس سرچشمه تهيه شد .بر اساس نتايج آناليز  ،XRDکالکوپيريت
کاني اصلي مس در نمونه بود .مهمترين کاني هاي باطله نيز کوارتز
و پيريت و بودند .در مطالعه کاني شناسي ،مقادير بسيار کمي از
کانيهاي اکسيدي مس ،کالکوسيت و بورنيت نيز در نمونه
تشخيص داده شد که در آناليز  XRDقابل تشخيص نبود و مقدار
مس موجود در اين کاني ها کمتر از  5درصد برآورد شد .بر اساس
نتايج آناليز شيميايي نمونه کنسانتره ،عيار مس در  21/20درصد
تعيين شد.
اسيد سولفوريك ،سولفات فريك ( ،)Fe2(SO4)3.3H2Oسولفات
فرو ( )FeSO4و پراکسيد دي سولفات سديم ( )Na2S2O8با خلوص
آزمايشگاهي توليدي شرکت مرک (آلمان) مورد استفاده قرار
گرفتند.

8

No Ferric ; Peroxide 7.5 g/l

بازيابی مس %
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6
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4
2
0
600

500

دقيقه) 200
400زمان (300

100

0

شکل  :5تاثير پراکسيد دي سولفات بر انحالل مس در غياب يون فريک؛
T = 13° C ،pH =2

همانگونه که مالحظه مي شود افزودن مقدار  5 g/lپراکسيد سبب
افزايش بازيابي مس ميشود بهطوري که نسبت به حالت بدون
حضور پراکسيد ،بعد از  47ساعت ،بازيابي مس از حدود  5درصد
به حدود  45/5درصد افزايش يافته است .با اين حال ،افزايش بيشتر
پراکسيد تا  ،0/5 g/lسبب کاهش بازيابي تا  43درصد شده است.
در حضور مقدار بيشتري از پراکسيد ،انحالل آهن افزايش يافته و
در نتيجه انحالل کالکوپيريت کم ميشود.
شکل  2تغييرات غلظت آهن در آزمايشهاي باال را نشان
ميدهد .همانگونه که مالحظه مي شود زماني که از مقدار 0/5 g/l
پراکسيد دي سولفات استفاده شد غلظت آهن در محلول افزايش

 -2-2روش ها

آزمايش هاي ليچينگ در رآکتور شيشه اي يك ليتري مجهز به
همزن و کندانسور که در داخل حمام آب گرم (که در دماي مورد
نظر تنظيم شده بود) قرار داشت ،انجام شد .پس از رسيدن به
دماي مورد نظر ،با استفاده از محلول اسيد سولفوريك pH ،محلول
تنظيم و سپس مواد شيميايي و کنسانتره به رآکتور اضافه شدند.
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پتانسيل محلول تا  217 mV Vs. Ag/AgClنسبت داد.
کانيهاي کالکوسيت و بورنيت در کنسانتره ،افزايش ميزان بازيابي
مس در ابتداي آزمايش با افزايش مقدار يون فريك بهدليل افزايش
استخراج مس از اين کانيها است.

يافت که اين مطلب را ميتوان به افزايش اکسيد کننده و افزايش
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شکل  :2تغييرات غلظت آهن در حضور مقادير مختلف پر اکسيد دي
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سولفات در غياب يون فريک؛T = 13° C ،pH =2
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بهطور کلي ،ميزان انحالل آهن در حضور پراکسيد دي سولفات
قابل توجه نيست .بهعبارت ديگر پراکسيد دي سولفات براي انحالل
مس نسبت به آهن بصورت انتخابي عمل ميکند .اين نتيجه با
نتايج داکوبا و همکاران مطابقت دارد].[42
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شکل  :0تاثير غلظت يون فريک بر انحالل مس در غياب پراکسيد دي
سولفات؛ T = 13° C ،pH =2

مقايسه شکل هاي  4و  3نشان ميدهد که پراکسيد دي سولفات
نسبت به يون فريك اکسيد کننده قويتري است.

 -2-0تأثير يون فريک بر انحالل مس در غياب پراکسيد دي
سولفات

شکل  3تأثير غلظت يون فريك بر انحالل مس از کنسانتره
کالکوپيريت را نشان مي دهد.
همانگونه که مالحظه مي شود ،بدون استفاده از يون فريك ،ميزان
انحالل مس بسيار ناچيز است .افزودن مقدار  47گرم بر ليتر يون
فريك ،باعث افزايش انحالل مس ميشود .افزودن مقادير بيشتر يون
فريك ( )37 g/lاگرچه بهدليل افزايش ميزان يون فريك در
دسترس ،سرعت انحالل مس را افزايش ميدهد ولي در ادامه
سرعت انحالل کاهش مييابد .با توجه به حضور مقادير کمي از

 -0-0تأثير افزودن مقادير مختلف يون فريک در حضور مقدار
ثابت پراکسيد دي سولفات بر انحالل مس

براي بررسي تأثير افزايش هم زمان يون هاي پراکسيد دي سولفات
و فريك بر انحالل مس از کنسانتره کالکوپيريتي ،افزودن مقادير
 2/5 g/lو  47يون فريك در حضور مقدار ثابت  5 g/lپراکسيد
دي سولفات بررسي شد .شکل  1نتايج را نشان ميدهد.
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به  47 g/lيون فريك ( در محدوده زماني  47-217دقيقه ) زياد
است که نشاندهندهي باال بودن سرعت انحالل پيريت و ورود
آهن به محلول است .از حدود دقيقه  67به بعد ،استخراج مس در
حضور 2/5 g/lيون فريك نسبت به آزمايش مربوط به ،47 g/l
کاهش مييابد که دليل آن کاهش ميزان يون فريك در دسترس
براي انحالل کالکوپيريت است.
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شکل  :1تأثير افزودن يون فريک بر انحالل مس در حضور  1 g/lپر

همانگونه که مالحظه مي شود ،در حضور مقدار ثابت پراکسيد
دي سولفات ،افزايش يون فريك سبب کاهش انحالل کالکوپيريت
شده است.
براي آنکه بتوان تحليل دقيق تري از نقش يون فريك ارائه کرد،
نمودار مربوط به استخراج مس در  477دقيقه اول را در نظر
ميگيريم (شکل  .)5در  47دقيقه اول ،انحالل ترجيحي
کالکوسيت و کانيهاي اکسيدي مس انجام ميشود .پس از آن
انحالل کالکوپيريت شروع ميشود .وقتي پراکسيد دي سولفات به
تنهايي در محيط وجود دارد ،بهدليل نقش اکسيدکنندگي آن،
انحالل کالکوپيريت افزايش مييابد .مطابق نتايج بخش قبلي،
پراکسيد دي سولفات ،مس را به صورت انتخابي نسبت به آهن
(پيريت) حل ميکند.
بر اساس شکل  ،5در  67دقيقه اول ،ميزان استخراج مس در
حضور مقادير مختلف يون فريك تقريبا يکسان است (حدود )%6
در حالي که در حضور  5 g/lيون پراکسيد دي سولفات و بدون
افزودن يون فريك ،ميزان استخراج پس از  67دقيقه حدود %2
است .با توجه به باال بودن پتانسيل محيط (،)277-227 mV
رقابت پيريت با کالکوپيريت براي واکنش با يون فريك ،انحالل
کالکوپيريت را کاهش مييابد.
شکل  6تغييرات غلظت آهن در آزمايشهاي باال را نشان ميدهد.
عليرغم کاهش ناگهاني غلظت آهن موجود در محلول در لحظات
اوليه آزمايش ( احتماالً بهعلت تشکيل رسوب و خروج يون فريك
از محلول) ،شيب نمودار غلظت آهن در محلول در آزمايش مربوط

No ferric

بازيابی مس %

اکسيد دي سولفات؛ T = 13° C ،pH =2
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شکل  :1تاثير افزودن يون فريک بر انحالل مس در حضور  1 g/lپر
اکسيد دي سولفات؛  533دقيقه اول آزمايش
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شکل  :6تغييرات غلظت آهن محلول ليچينگ در غلظت هاي مختلف
يون فريک در حضور  1 g/lپراکسيد دي سولفات
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حالت  5 g/lبازيابي کمي دارد که دليل آن ميتواند کم بودن
مقادير يون فريك در دسترس ( نسبت به آزمايش هاي  47 g/lو
 )42/5باشد .با اين حال مشاهده ميشود در حالتي که از 0/5g/l
پراکسيد استفاده شده است بهدليل مناسب بودن مقدار اکسيد
کننده در دسترس بازيابي مس بيشتر است .روند افزايشي انحالل
در حالت  5 g/lتا حدود دقيقه  267ادامه مييابد و پس از آن
سرعت انحالل به مقدار قابل توجهي کاهش مييابد .با اين حال
در حالت  47 g/lانحالل کالکوپيريت در تمام طول آزمايش با
سرعت تقريباً ثابت ادامه داشته بهطوري که بعد از گذشت 47
ساعت باالترين بازيابي به مقدار حدود  42%حاصل شده است.

 -1-0تأثير افزودن مقادير مختلف پراکسيد دي سولفات در
حضور مقدار ثابت يون فريک بر انحالل مس

بهمنظور انجام بررسيهاي بيشتر ،اثر افزايش مقادير مختلف
پراکسيد دي سولفات به محلول ليچينگ در حضور مقدار ثابت
 47g/lيون فريك بررسي شد .نتايج در شکل  0نشان داده شده
است.
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شکل :7تاثير افزودن مقادير مختلف پراکسيد دي سولفات بر انحالل
مس در حضور  53 g/lيون فريک؛ T = 13° C ،pH =2
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مطابق شکل  ،0بهطور کلي در حضور  47 g/lيون فريك ،افزايش
پراکسيد دي سولفات باعث افزايش استخراج مس از کالکوپيريت
شده است .ميزان بازيابي مس در غياب پراکسيد دي سولفات بعد
از  47ساعت (در دماي  57درجه سانتيگراد) حدود  % 2است.
افزودن  5 g/lپراکسيد دي سولفات باعث افزايش  1درصدي
استخراج مس ميشود .افزودن مقادير بيشتر پراکسيد دي سولفات
تا  47g/lسبب بهبود استخراج مس ميشود به طوري که بعد از
 47ساعت حدود  % 42از مس استخراج شده است .با اين حال،
مقادير بيشتر پراکسيد دي سولفات ( )42/5 g/lبازيابي مس را
کاهش داده است.
براي بررسي دقيقتر ،نمودار بازيابي مس در بازه زماني کوچكتر
( 477دقيقه اول) در شکل  2نشان داده شده است .در حالتي که
از  42/5 g/lپراکسيد استفاده شده است ،در  47دقيقه اول،
کمترين ميزان بازيابي حاصل شده است که علت آن را ميتوان
افزايش سرعت انحالل پيريت در رقابت با کالکوپيريت دانست.
شکل  3تغييرات غلظت آهن را نشان ميدهد .شيب زياد نمودار
در زمان هاي اوليه بيانگر سرعت باالي انحالل پيريت است .نمودار
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شکل :8تاثير افزودن مقادير مختلف پراکسيد دي سولفات بر انحالل
مس در حضور  53 g/lيون فريک در شروع آزمايش
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شکل :3تغييرات غلظت آهن در محلول ليچينگ با افزودن مقادير
مختلف پراکسيد دي سولفات در حضور  53 g/lيون فريک
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 -1-0تأثير دما بر انحالل کالکوپيريت در حضور پراکسيد دي
سولفات سديم

تأثير دما بر انحالل کالکوپيريت در حضور پراکسيد دي سولفات
سديم در سه سطح  57 ،35و  07درجه سانتيگراد بررسي شد.
شکل  47نتايج را نشان ميدهد .با افزايش دما ،سرعت و ميزان
انحالل مس افزايش مييابد که بهدليل باال بودن انرژي فعالسازي
کالکوپيريت است] .[43در دماي باالتر ،شبکه کالکوپيريت آسانتر
شکسته ميشود .در زمان  21ساعت و در حضور  47g/lپراکسيد
دي سولفات ،با افزايش دما از  35درجه به  07درجه سانتيگراد،
ميزان بازيابي مس از حدود  42درصد به حدود  34درصد افزايش
يافت.
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شکل  :55تصوير  SEMسطح ذرات کالکوپيريت قبل از ليچينگ
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شکل  :53تاثير دما بر انحالل کالکوپيريت در حضور پراکسيد دي
سولفات سديم ؛ يون فريک  ،53 g/lپراکسيد دي سولفات 53 g/l

 – 7-0مطالعات سطحي

شکلهاي  44-43تصوير  SEMکنسانتره قبل و بعد از ليچينگ
در حضور و عدم حضور پراکسيد دي سولفات را نشان ميدهد.
بر اساس شکل  ،42در غياب پراکسيد دي سولفات يك اليه مقاوم
فشرده در سطح ذرات تشکيل شده است.
با افزودن پراکسيد دي سولفات به محيط ليچينگ ،اليه تشکيل
شده از لحاظ ساختاري متفاوت بوده و متخلخل است .به همين
دليل مقاومت در برابر انتقال جرم و انتقال بار کاهش يافته و
انحالل کالکوپيريت بهبود مييابد.

شکل  :52تصوير  SEMسطح ذرات پسماند ليچينگ در محيط اسيد
سولفوريک بدون حضور اکسيد کننده

23

نشریه علمي پژوهشي مهندسي معدن

فاطمه افشار؛ حجت نادري؛ الهه حسيني؛ معصومه ترابي

قويترين اکسيد کننده از خانواده ترکيبات پراکسيژن است .نتايج
نشان داد که در  ،pH =2بدون حضور يون فريك ،افزودن
پراکسيد دي سولفات تا  5 g/lبازيابي مس را تا  41درصد
افزايش ميدهد ولي افزودن مقادير بيشتر ( )0/5 g/lانحالل مس
را کاهش ميدهد .هنگامي که از يون فريك به تنهايي بهعنوان
اکسيدکننده استفاده ميشود ،مقدار بهينه اي براي آن وجود دارد
زيرا افزودن بيش از حد يون فريك به محلول سبب افزايش
پتانسيل و در نتيجه کم شدن سرعت انحالل مس از کالکوپيريت
ميشود .در حضور  47 g/lيون فريك ،افزودن يون پراکسيد دي
سولفات تا  47 g/lسبب افزايش انحالل ميشود .افزايش درصد
جامد نيز سبب کاهش نرخ انحالل ميشود .باالترين بازيابي در
شرايط کنسانتره  ،47 g/lغلظت پراکسيد دي سولفات ،47 g/l
غلظت يون فريك  pH 4 ،47 g/lو زمان  21ساعت بهدست آمد
و برابر  %33بود.يافت .مطالعات  SEMنشان داد که در حضور
پراکسيد دي سولفات ،ساختار اليه محصول تشکيل شده بر سطح
کالکوپيريت متفاوت بوده و متخلخل است.
اگرچه نتايج ليچينگ در حضور پراکسيد دي سولفات قابل
مقايسه با ساير افزودنيها مانند پيريت نيست ،با اين حال اين
افزودني هنوز از مزيت امکان توليد مجدد از محلول
اسيدسولفوريك و عدم آلوده کردن محلول ليچينگ برخوردار
است .در تحقيق آينده ،مکانيزم عمل پراکسيد دي سولفات در
ليچينگ کالکوپيريت و امکان استفاده از آن براي افزايش راندمان
فرايند هيپ ليچينگ مطالعه خواهد شد.

شکل  :50تصوير  SEMسطح ذرات پسماند ليچينگ در محيط اسيد
سولفوريک و در حضور پراکسيد دي سولفات

ميزان افزايش درصد استخراج مس در حضور پراکسيد دي
سولفات قابل مالحظه با ساير افزودنيها مانند پيريت نيست .به-
عنوان مثال کليني و همکاران ] ،[6تاثير افزودن پيريت بر
ليچينگ کنسانتره کالکوپيريتي سرچشمه را کردند .با افزودن
مقدار پيريت با نسبت جرمي  2:4نسبت به کانه سولفيدي ،بعد از
 21ساعت در دماي  25درجه سانتيگراد بيش از  %27مس
استخراج شد که قايل توجه است .اما در اين مورد دو نکته وجود
دارد .اول اينکه افزودن اين مقدار پيريت از نظر اقتصادي و فني
قابل توجيه نيست .دوم اينکه با توجه به اهميت تشکيل سلول
گالوانيکي بين پيريت و کالکوپيريت و و ضرورت تماس بين اين
دو کاني ،امکان استفاده از پيريت در فرايند هيپ ليچينگ وجود
ندارد.
با توجه به خصوصيات ذکر شده در مقدمه مقاله ،و با توجه به
نتايج مثبت تاثير پراکسيد دي سولفات بر انحالل کالکوپيريت،
اين ماده از پتانسيل زيادي براي استفاده در فرايند هيپ ليچينگ
کالکوپيريت را دارد.

 -1تقدير و تشکر
نويسندگان مقاله مراتب قدرداني و تشکر خود را از مجتمع مس
سرچشمه کرمان بويژه مسئولين محترم بخش تحقيق و توسعه-
واحد هيدرومتالورژي که زمينه انجام اين تحقيق را فراهم آوردند،
ابراز ميدارند.

 -1نتيجهگيري
در اين تحقيق ،امکان بهبود ليچينگ مس از کنسانتره
کالکوپيريتي مجتمع مس سرچشمه با استفاده از افزودني
پراکسيد دي سولفات سديم بررسي شد .پراکسيد دي سولفات،
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